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 {هللاޤޫބް ޢަބްދުޔަޢުދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާްނދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ.    14މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

ޗެއަ ކޮމިޓީ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ޮއތީ  ވިދާޅުވެފައި  މުޤައްރިރު  ނޫޅުްއާވތީ  ރާއްޖޭަގއި  ކުރިއަށް  ރމުޤައްރިރު  ކޮށްެގން 

އެހެންވީންެގންދަ އަޅުަގނޑާއެ   ހުރިހާ  މަ، .  މެންބަރުން  ަގޑިއަށް   އްކޮށްއިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  މަސައްކަތުަގއި  މި 

އަރިހު  އްކޮށްފަރުވާތެރިކަމާއެ  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެދި  ކޮށްދެއްވުން  މިކަން  ދަންނަވަން.   ަވޑަިއެގން 

ނިމުނީ   ބައްދަލުވުުމަގއި  އެންމެފަހު  ހަމައަށް.  ވަނަ   4މިއަދު  ބާބާ  މަސަްއކަތް  އެހެންވީމާ،    ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދު 

ބާބުން.    4ފަށާނީ   އިންޝު  4ވަނަ  އެއީ  ބާބު  މާއްދާއަވަނަ  އޭެގ  މެނޭޖްމަންޓު.  ކުންފުނީެގ  ވަނަ   15  ،ރެންސް 

ރެންސް އަލާނަން. އިންޝުއިދަންނަވަ  ށްޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑު. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މި މާއްދާ އޮތްޮގތަ.  މާއްދާެގ )ހ(

ކުންފުނި  ކުންފު މެނޭޖްމަންޓުން  ކުންފުނީެގ  އަދި  ކަނޑައަޅާ  ސިޔާސަތުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ޮގތުެގ  ހިންާގނެ  ނި 

ޚާއްޞަކޮށް  ހިންާގ އަދި  ބޯޑުންނެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުންފުނީެގ  އަދާކުރާނީ  މަސްޫއލިއްޔަތު  ބެލުމުެގ  ޮގތް 

ނުރަނަގ މަސަްއކަތްތަކަށް  މައިަގނޑު  ކުންފުނީެގ  ކަންކަމަށް އިންޝުއަރެންސް  ކޮށްފާނެ  އަސަރުތަކެއް  ޅު 

 ތައްޔާރުވުމުެގ ޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ސިޔާސަތުތަކެްއ ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ސިޔާސަތު ކަނޑަައޅާ

ތެރޭަގއި އިންވެސްޓްކުރުން ފަންޑް މެނޭޖު  ޕޮލިސީ  ،މައިަގނޑު މަސަްއކަތްތަކުެގ  ތަކާިއ  ކުރުން، އެސެޓުހޯލްޑަރުންެގ 

މެނޭޖްކުރުންލައިބި ބަލަިއަގތުމާއި  ،ލިޓީތައް  އޮޑިޓްކުރުން ކްލެ  ކްލެއިމްތައް  ފައިސާދިނުން،  އިންޓަރނަލް    ،އިމްތަކަށް 

  އަދި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާނެ އެކައުންޓިންގ މިންަގނޑުތައް ހިމެނެެއވެ.   ،ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމުތައް 

ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްެވވިފައި އޮތްޮގތުން އަޅުަގނޑު މާއްދާއަކުން މާްއދާއަކުން ކުރިއަށް ދާނަން.   ދެން

އެހެންވީާމ،   އެ  އެހެންނަމަވެސް  ައޅުަގނޑު  ނެތިްއޔާ  ކުރިއަށްދާނީ.  އިޝޫެއއް  ބަލައިެގން  ކަމަށް  ފާސްީވ  މާއްދާ 

 އިޝޫެއއް ޮއެވއްޖިއްޔާ ހަމަ މެންބަރަކު ހައިލައިޓްކޮށްލަދެއްުވން އެދެން. 

 

 ފު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޝަރީމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

މަސް ބޯޑުެގ  ހިންާގނީދެން  ،  ތެރޭަގއި   ލިއްޔަތުއޫ ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުންފުނި  މި  އެބަހުރި ،  ފުރަތަމަ  ބައިަގއި  ފަހަތު 

އޮފިސަރ މި މީސް    ކުރާނީ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ޗީފް ެއގްޒެކްޓިވްއްޔަނުޢަކޮންކޮން ބަެއއްތޯ ބޯޑުން މަޤާމުތައް  

ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންެގ  ެއއީ  ކޮންބައެއްތޯ.  ލާނީ  މަޤާމަށް  މީހުން  މީހުން  ހަދަން  އިކަނޑައެ   އެ  .ނީޖެހޭވަކިކޮށް 
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އިނީ ވާހަކަ  އެ  )ށ( ؟ކޮންތާކު  އެބައޮތްތަ)،  ފަހަތު  ތެރޭަގިއ  މެނޭޖިންގ ކޮޅަކަށްފަހު(  ަވުގތު) ؟ނ(  ފުރަތަމަ 

 . ހޭކުރާނީ ކާކުއްޔަނުޢަޑިރެކްޓަރ، ޗީފް ެއގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރުންނާއި މުހިންމު މަޤާމުތަކަށް މީހުން 

 

 ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫނު ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް  ާގދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ    96/10ނޫނު ނަންބަރު  ާގވަނަ މާއްދާެގ )ށ(.    15އާދެ!  

މެންބަރުންނަކީ އެ ކުންފުނީެގ   ބޯޑުެގ  ިއންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއްެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، 

 ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނަކީ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ.  )ނ(  ދާރުން ކަމަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.އްސާހި

ފަރާތްތަކެއް ކަުމަގިއ    ކަމަށް އެކަށޭނަ  ،އެްއޮގތަށްހުރިހާ ވަުގތެްއަގއި ވެސް، ޮއތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ މިންަގނޑުތަކާ  

 އާދެ!    ވާންވާނެއެވެ.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނަންބަރު   ާގނޫނު  މިބުނަނީ  މީަގއި  ތިބެންޖެހެ  10/ 96މިހާރު  ބޯޑުަގއި  ކުންފުނީެގ    ،ނީަގއި  ބޯޑަކީ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

 ؟ދާރަކަށް ނުވާ ބޯޑު މެންބަރު ލަނީ ކާކުސާއްހިދާރުންކަމަށް މި އޮންނަނީ. ހިއްސާ

 

 ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭތި ،  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( މިހާރު އަދި އިތުރު ެއއްޗެހިތަކެްއ ދިރާސާކުރަންޖެހޭތީ  15އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ބިލުެގ  

ޕާ އެއާއިކު ކުޑަކޮށް  ލިބުނީމަ  މަޢުލޫމާތު  ޭއެގ  )ނ(  މާ،  އެހެންވީކުރިއަށްދާނީ.    ެގން ކޮށްލާފައި  ދާނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  .  )ނ(  ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން()އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެރެންސް ކުންފުނި.  އައިންޝު އަށް.  

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނަކީ ހުރިހާ  )ނ(.    ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެ

ވެސް  މިންަގނޑުތަކާ    ވަުގތެްއަގއި  ކަނޑަައޅާ  އެކަށޭނަ  ެއްއޮގތަށްއޮތޯރިޓީން  ކަމުަގިއ   ކަމަށް  ފަރާތްތަކެއް 

ޑިރެކްޓަރުންެގ  .  . )ރ(އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ިމދަނީ؟ )ނ( ެގ މައްސަލައެއް ނެތް އެހެންނޫންތޯ  .)ރ(  ވާންވާނެއެވެ.
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ނިޔަތެއްނެތި ނުބައި  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  މެންބަރުން  ކުންފުންޏަށް ،  ބޯޑުެގ  އިންޝުއަރެންސް  ތެދުވެރިކަމާެއކު 

އަދާކުރަންވާނީ މަސްއޫލިްއޔަތު  ވަޒީފާެގ  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  އަދި  ޮގތަކަށެވެ.  ފައިދާހުރި  ެއއްފަދަ  އެންމެ  އެއާ 

ތަކުން އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރާނެފަދަ ހުނަރާއި ފަރުވާތެރިކަން ލަތްތަކުަގއި އެހެން ފަރާހާ

މެންބަރެއް ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ފައިދާހުރިޮގތަށް   ، ބަހައްޓަިއެގންނެވެ.  ކުންފުންޏަށް  އިންޝުއަރެންސް 

އްޓައި މަސައްކަތްކުރުމުެގ ސަބަބުން ެއްއވެސް  މަސައްކަތްކުރުުމަގއި ބޭނުންާވނެ މިފަދަ ހުނަރާއި ފަރުވާތެރިކަން ނުބަހަ

ލިބިއްޖެނަމަ ެގއްލުމެއް  ެގއްލުމަށް  އެ  ،ފަރާތަކަށް  ޒިންމާއެ ޑިރެކްޓަރެއް    ،ލިބުނު  އަޅުަގނޑު    ވާނެެއވެ.ޒާތީޮގތުން 

ވިސްނަ ރަނަގޅަށް  މާއްދާއަށް  މި  ނިޔަލަށް.  ވާއެދެން  ފެށިެގން  މެލުން.  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  ންބަރުން )އޮފް 

 އާދެ! މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް  މެންބަރުން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކަމަކީ  ނެ،  ފުރަތަމަ  ކަނޑާލާ މި  އިމްޕެކްޓު    ެގޓިވް 

އިން ުގޑް ފެއިތް އިނިގރޭސި ބަހުން ބުނާނަމަ. އެ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ބަދަލު ކުރަން.    "ހެޔޮނިޔަތުަގއި"

ުގޑް އެއީ    ،ނުބައި ނިޔަތުެގ ބަދަލުަގއި ހެޔޮނިޔަތުަގއި ުގޑްފެއިތް.    އިން  ފެއިތް ބުނީމަ   އަދި އެހެންވިޔަސް އިން 

ނިޔަތް ނުބައި  ކިޔާކަށް.ނޭނޭގ  ނުޖެހޭނެ.  ފެއިތުަގއި.    ނެ  ުގޑް  ޕޮޒިޓިްވ    އެއެހެންީވމާ،  ެއޮގތަށް  ތަންކޮޅު 

އޮތީ   ދެން  އެންމެފައިދާތެދުވެރިއިމްޕެކްޓެއް.  ކުންފުންޏަށް  ނެތް.  މައްސަލައެްއ  ޮގތަކަށެވެ.   ކަމާެއކު،  ހުރި 

މަސް؟ ހެޔޮނިޔަތުަގއިދޯ ވަޒީފާެގ  އެފަރާތްތައޫއެފަރާތުެގ  އަދި  އަދާކުރަންވާނީ  މަސްލިްއޔަތު  ލިއްޔަތު  އޫކުެގ 

މަސް އެފަދަ  ފަރާތްތަްއ  އެހެން  ހާލަތްތަކުަގއި  ެއއާެއއްފަދަ  ބޭނުންކުރާނެފަދަ  ލިއްޔަތު  އޫއަދާކުރަންވާނީ  އަދާކުރުމަށް 

  ކޮށްއެހެން ކުންފުންޏަކުން އަދާކުރާ، އެހެންވެއްޖިއްޔާ ވަރަށްނުބައި ހުނަރާއި، ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަިއެގންނެވެ. ދެން 

ހަދަންވާނީ.  އުޅޭ   ެއޮގތަށްތާ  ކޮށްފިއްޔާ  ކަމެްއ  މެންބަރެްއ  ކުންފުންޏަކުން  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އެހެންވީމާ، 

ބޭނުންވާއައިންޝު ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ޮގތަށް  ފައިދާހުރި  ކުންފުންޏަށް  ފަރުވާތެ  މިފަދަ  ރެންސް  ރިކަން  ހުނަރާއި 

އެްއވެސް   ސަބަބުން  ކުރުުމެގ  މަސައްކަތް  އެލަ  ކަހަ ނުބަހައްޓާ  ލިބިއްޖެނަމަ،  އެ  ެގއްލުން    ލިބުނު  ެގއްލުމެއް 

ރސަނަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ. ޕަޑިރެކްޓަރެްއ ޒާތީޮގތުން، ެގއްލުމަށް އެ ޑިރެކްޓަރެއް ޒާތީޮގތުން ޒިންމާ ވާންވާނެެއވެ. 

އީ ފުރަތަމަ ކުންފުނިވާނެ. އެ  ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން()އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ.  ރސަނަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޕަ

އެހެންކަމަށްވަނީ ެއއީ.  ބޮޑީެއއް  ކަރެކްޓިވް  ނޫން.  މީހެްއ  އިންޑިވިޖުއަލް  ބޯޑަކީ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ިވްއޔާ  ކަމަކީ 

މެ...  ޑިރެކްޓަރުންެގ ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަޝްަވރާކުރެްއވުން()އޮފް  މައްސަލަ    ންބަރުން  ލައިބިލިޓީެގ  ކޮމްޕެނީެގ  މިހާރު 
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ހިސާބެއް އޮވޭ. ެއއީ  ނަަގންޖެހޭ  ރސަނަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީީމަގއި ޕަ،  އެއް މަްއސަލައަކަށް ރެއިސްވޭ. މި ބޯޑުެގ

މެންބަރަ އޭނަެގބޯޑު  މީަގއި މި އޫމަސް  ކު  މިހާރު  މައްސަލައެއް.  އެހެން  އެއީ  ކަމަށްަވނީވިްއޔާ  އަދާނުކުރާ    ލިއްޔަތު 

ރސަނަލީ ލިބޭ ެގއްލުމަކަށް  އެ ޕައެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެގއްލުމެްއ ލިބިއްޖެނަމަ. މިހާރު    ށްއޮންނަނީ ކުރާ މަސަްއކަތަ

 ...ރސަނަލް ރެސްޕޮންސިބަލްޕައޭނަ ނުވާނެ.  އެއްޒިންމާ

 

 ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮށްލާފައި )ބ(  ކު( އިހަށް ޕާވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ވެސް އަދި އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން، ސާފުކުރަން )ރ  15އާދެ!  

 ނޫނީ ާގ ބޭނުންވާ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާއެއް ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން އެްއވެސް ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ  އަށް މިދަނީ.

ވޯޓުއަ އަޣުލަބިއްޔަތު  މެންބަރުންެގ  ޖަލްސާެއއްަގއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ހަމަވާ   ނުވަތަ  ،ލިބިެގން  ދަދު 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ    .ނިންމުމަކުންނެވެ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ޑިރެކްޓަރުން  ވަރަށް  ހަމަވާ  ދަދު އަ  ނޫނީާގ  ،ދައުރުކޮށްެގން 

މަޝްވަރާކުރެއްުވން(މެ ޑިރެކްޓަރުންެގ  ންބަރުން  މާއްދާެގ  ބޯޑުެގ   މި  ނިންމޭނީ  ނިންމުމެއް  އެްއވެސް  ބޯޑުން 

މެންބަރުންެގ  އަ ނޫނީާގ ބޭނުންވާ ބޭްއވުމަށް ޖަލްސާއެއް ޖަލްސާއެްއަގއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ހަމަވާ  ދަދު 

ވޯޓު     . ނިންމުމަކުންނެވެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޑިރެކްޓަރުން  ަވރަށް  ހަމަވާ  ދަދުއަ  ނޫނީާގ  ، ލިބިެގންއަޣުލަބިއްޔަތު 

 ... އެޮގތަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

  10ކުރީަގއި މިއޮތްޮގތަކީ ާގނޫނީ އަދަދު ޖަލްސާެގ ހަމަވީ. މިސާލަކަށް  ،  މިހާރު މިވާޮގތަކީ މިހެން މީތި ބަދަލުކުރީމާ

ބޯޑެއްަގއި   ތިބި  ތިބެެގން    6ީމހުން.    6މީހުން  އެބުނާ    4މީހުން  ކުރީކޮޅުަގއި  )ބ(  ފާސްވާނެ  ވޯޓުން  މީހުންެގ 

ފަހަތުން  ޮގތުން.   ދައުރުކޮށްެގއެކަމަކު  މިވާޮގތަކީ    ނޭންނުވަތަ  ދެން  ކަނޑާލީމަ  އެބައި  ތިބޭ    10ކިޔާފަިއ  މީހުން 

މީހުން. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލު   6ސޮއިކުރަންޏާ  ؛ މީހުން ވޯޓު ދީެގން ފާސްވާ  4މީހުން ސޮިއކޮށްެގން،    6  ނގައިތާ

މެއެބައާދޭ.   ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން()އޮފް  މިއެހެންވީމާ،    ންބަރުން  ބޯޑުގެ   ފުރަތަމަ  ބުނަނީ 

  ، ނިމުނީ. އެ މަދޭ، އެކަމަކު ފަހަތުަގއި މީހުން  6މިސާލަކަށް  އެއީ  .  އޭއި ާގނޫނީ އަދަދު ހަމަވާންޖެހޭނެޖަލްސާއެްއަގ
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މާނައަކީ  މިއިންނަ ވަރަށް ސޮއިލިބެންޖެހެޭއ  ހަމަވާ  އަޣުލަބިއްޔަތު  ވިޔަސް  ދައުރުކޮށްެގން  އަދަދު  ،  އެތިން  ާގނޫނީ 

 ހަމަވާ ވަރަށް.  

 

 ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކުރިއަށް.   މިދަނީ  އަޅުަގނޑު  ފާސްިވޮގތަކީ  .  ()ބއެހެންވީމާ،  ނިންމުމެްއ  މިހާރު  އެްއވެސް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

ޖަލްސާއެްއގެ އަ ނޫނީާގ ބޭނުންވާ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުެގ، ނިންމޭނީ ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ހަމަވާ    ދަދު 

މެނޭޖްމަންޓު އަދި، ފަރުވާތެރިވުމުެގ ވާޖިބު.  .  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  16  ނެވެ.ލިބިެގންއަޣުލަބިއްޔަތު ޯވޓު  މެންބަރުންެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(    16އާދެ! އެހެންވީާމ،  ންބަރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން()އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެޅަކަށްފަހު( )ވަުގތުކޮ

ސުރު އެބަޖެހޭ.    ޚީއަރިމަތީ  ބަލާލަން  ކުޑަކޮށް  މިއޮތީއަދި  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އިންޝުއަރެންސް  ،  މި  ކޮންމެ 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ މަޤާަމށް ނުވަތަ ޗީފް ެއގްޒެކެޓިްވ  ވެސް،    ކުންފުންޏަކުން

ކުރުމާިއ  ޛުކުރަންވާނެެއވެ. ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޢައްޔަނު  އްމީހެ  އޮފިސަރުކަމުެގ މަޤާމަށް

ެގ  ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންަގންޖެހޭ ހިންުގންތައް ހިންުގމަކީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ޗީފް ެއގްޒެކެޓިްވ އޮފިސަރު 

ބޯޑުންޝުއަރެންސް  އި .  )ށ(  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުންފުނީެގ    ކުންފުނީެގ  ތެރޭަގއި  މެންބަރުންެގ 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.   މެނޭޖިންގ  އޮފިސަރ  ެއްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  ނުވަތަ  ކުންފުނީެގ  .  )ނ(  ޑިރެކްޓަރ  ިއންޝުއަރެންސް 

ެގންވާ މީހުން އެގްޒެކެޓިވް  ކަންކަމަށް އެކަށީ ޓަކައި އެ  މައިަގނޑު ކަންތައްތައް ހިންުގމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުަމށް

ކުރަންވާނެ ކަންތައްތަކުެގ  ކުރަންވާނެެއވެ. ިމޮގތުން ެއގްޒެކެޓިްވ އޮފިސަރުން ޢައްޔަނުއޮފިސަރުންެގ ޮގތުަގއި ޢައްޔަނު

ކީކޭތޯތެރޭަގއި  މެ) ؟،  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(އޮފް  އަޅުަގނޑު    ންބަރުން  މާއްދާަގއި  އެ  ތީަގއި 

ދަށުން ާގނޫނުެގ  ކުންފުނީެގ  ިވސްނީ  ައޅުަގނޑު  އެމް.ޑީ  ސީ.އީ.   އެއްކަލަ  ކުރިއަށްދިޔައިރު  ނޫނީ  ކުރަނީ  ްއޔަނުޢައޯ 

 އާދެ!  ބޯޑުން، ބޯޑުންޝެއާރ ހޯލްޑަރުން. ބޯޑުން.  

 

 ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ނޫނޭ ތެރޭަގއި  ހިމަނަންވާނެއެކޭ  މެންބަރުންެގ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުންފުނީެގ  އިންޝުއަރެންސް  ކުންފުނީެގ  .  އެ 

ވާނީ ޗީފް ެއގްޒެކްޓަކީ ކުންފުނީެގ ބޯޑުެގ    މީގައިިމހާރު  ފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރު،  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީ 

ނޫން. ހިމަނަންވާނެއެކޭ  އޮފިޝިއަ  މެންބަރެކޭ.  އެއީ.  އެކްސް  ދޯ  ހައިސިްއޔަތުންރ  އިންޝިއުރެންސް  ،  މަޤާމުެގ 

ޑިރެކްޓަރުންެގ   ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުެގ  އޮފިސަރަކީ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީެގ 

 އެހެން ިއންނާނީ. ބޯޑުެގ މެންބަރެކެެވ. 

 

 ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި    16 އަޅުަގނޑު  މިހާރު  )ށ(  ާމއްދާެގ  ބަދަލުކޮށްފަިއވާނީ.  ވަނަ  ޮގތަށް  ކުންފުނީެގ  ދަންނަާވ  ިއންޝުއަރެންސް 

މަޤާމުެގ   އޮފިސަރއަކީ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރ  އެހަމެނޭޖިންގ    ޏެއްގެ ކުންފުން  އިސިްއޔަތުން 

މެންބަރެކެވެ.   ބޯޑުެގ  ހިންުގުމެގ  .  )ނ(ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކަންތައްތައް  މަިއަގނޑު  ކުންފުނީެގ  އިންޝުއަރެންސް 

އަދާކުރުމަށް  ެއކަންކަމާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޮގތުަގއި    ޓަކައި  އޮފިސަރުންެގ  ެއގްޒެކެޓިްވ  މީހުން  ެއކަށީެގންވާ 

ޢައްޔަނުޢައްޔަނު އޮފިސަރުން  އެގްޒެކެޓިވް  މިޮގތުން  ތެރޭަގއިކުރަންވާނެެއވެ.  ކަންތަްއތަކުެގ    ޕޮލިސީ  ،ކުރަންވާނެ 

މެނޭޖު ފަންޑް  އިންވެސްޓު ހޯލްޑަރުންެގ  އޮޑިޓްކުރުން،  އިންޓަރނަލް  ނޫނުތަކާއި  ާގޢަމަލުކުރަންޖެހޭ    ،ކުރުން، 

)އޮފް ދަ   އުސޫލުތަކަށް ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ.  ،އަމުރުތަކާއި   ،ަގާވއިދުތަކާއި، އިރުޝާދުތަކާއި 

މެ މަޝްވަރާކުރެއްވުން(ރެކޯޑުަގއި  ޑިރެކް.  )ރ(   ންބަރުން  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީެގ  ޓަރަށާިއ އިންޝުއަރެންސް 

ާވ  ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ތިރީަގއި ޢައްޔަނު  ،އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނަށާިއ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަށް

ވާންވާނެެއވެ.   ކަމުަގއި  މީހުން  ހުރި  މިންަގނޑުތަކާ 1ސިފަތައް  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގ  .  ތީން  މައެްއޮގތްވާ 

ސާދާރެއް ނުވަތަ ޏެއްެގ މޭޖަރ ހިއްފުން. އެހެން އިންޝުއަރެންސް ކުނ2ްފަރާތްތަކެއް ކަމުަގިއވުން.    ކަމަށް އެކަށޭނަ

ބޯޑުެގ   އަދި  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ނުވުން.  ކަމުަގއި  މުަވްއޒަފެއް  ނުވަތަ  އޮފިސަރެއް  ެއްގޒެކެޓިވް  ނުވަތަ  .  3މެންބަރެއް 

އެގްޒެކެޓިވް   ޗީފް  ނުވަތަ  މަޤާމަށް  ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީެގ  މަޤާމަށް އިންޝުއަރެންސް  އޮފިސަރުެގ 

ފަރާތަކީ  އްޔަނުޢަ ކުންފުނި    ކުރެވޭއްޔަނުޢަ ކުރާ  އަދި  ދިރިއުޅޭނޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފުލް  ހިމުއްދަތުަގއި  ންުގމުަގއި 

ބައި ނިޔަތެއް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ނު.  ޓައިމްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތަކަށްވުން. )ބ(

ޮގ ހުރި  ފައިދާ  އެންމެ  ކުންފުންޏަށް  އިންޝުއަރެންސް  ތެދުވެރިކަމާއެކު  ރެކޯޑުަގިއ  ތަކަށެވެ.  ނެތި،  ދަ  )އޮފް 
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ތަށް ހެޔޮ ނިޔަ  ތަންއެ    އި ނިޔަތް ބައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާަގއި ެވސް ނު  ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(މެ

ެއ  އިބަދަލުކޮށްފަ ކިހިނެއްތޯވާނީ،  ފެ ؟ެއއްޮގތްކޮށްލުން  މާއްދާ  އަންނަނީ...ެގން  ށިމި  ރެކޯޑުަގއި    މި  ދަ  )އޮފް 

ން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ  ެއގްޒެކެޓިްވ އޮފިސަރު .  ހެންވީމާއެ  އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން  ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެ

ރި ޮގތަކަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުެގ  ހުަގއި ތެދުވެރިކަާމެއކު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ  ޔަތުހެޔޮ ނި

އަދާކު  މަސްއޫލިްއޔަތު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ވަޒީފާެގ  އެފަދަ  ފަރާތަކުން  އެހެން  ހާލަތްތަކުަގއި  ެއއްފަދަ  އެއާ  ރަންވާނީ 

ފަދަ ބޭނުންކުރާނެ  އޮފިސަރެްއ  އަދާކުރުމުަގއި  އެްގޒެކެޓިވް  ބަހައްޓަިއެގންނެވެ.  ފަރުވާތެރިކަން  ހުނަރާއި   

މިފަދަ ހުނަރާއި ފަރުވާތެރިކަން    ރި ޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ބޭނުންވާނެއަރެންސް ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ހުޝުއިން

ެގއްލުމަށް އެ ،  ޖެ ނަމަެގއްލުމެއް ލިބިއް  ށްނުބަހައްޓާ މަސައްކަތްކުރުމުެގ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަ  އެ ލިބުނު 

މި މާއްދާ އިތުރަށް   ންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން()އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ  އޮފިސަރެއް ޒާތީ ޮގތުން ޒިންމާވާނެެއވެ.

ނިންމާލާނަން.   ކޮމިޓީ  މިހިސާބުން  ައޅުަގނޑު  ހަމަވުމާއެކު  ވެސް  ވަުގތު  ކޮމިޓީ  މިއަދު  ދެން  އަދި  ސާފުކުރުމާއެކު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
 

_______________ 


